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Συνέντευξη στην Ελευθερία Πελλού

Με την παρουσίαση ενός σημαντικού βιβλίου το οποίο οδηγεί τον αναγνώστη σε 
μια βαθύτερη κατανόηση της κρίσης που ξεκίνησε το 2009, αλλά και της πορείας της
Ελλάδας ως σήμερα, θα κλείσει σήμερα το βράδυ ο κύκλος για το 2016 που 
διοργανώνει, για τέταρτη συνεχή χρονιά, η Rhodes International Culture & Heritage 
Society (RICHeS).

Πρόκειται για το βιβλίο «Καταστροφές και Θρίαμβοι. Οι 7 κύκλοι της σύγχρονης ελληνικής 
ιστορίας» του καθηγητή Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Yale Στάθη Ν. Καλύβα, 
που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Το βιβλίο θα παρουσιάσει ο ίδιος ο συγγραφέας στις 7 αύριο το απόγευμα στη Νέα 
Πτέρυγα του Νεστορίδειου Μεγάρου με την είσοδο ελεύθερη για το κοινό.

Με αφορμή την εκδήλωση αυτή ο κ. Καλύβας μίλησε στη «Ροδιακή» για το βιβλίο του, στο 
οποίο όπως και ο ίδιος αναφέρει «επιχειρεί μια ρηξικέλευθη αποτίμηση της πορείας του 
σύγχρονου Ελληνισμού, εντάσσοντας τη σημερινή κρίση σε ένα πλαίσιο μακράς ιστορικής 
διάρκειας που αφήνει να διαφανεί ένας σπόρος αισιοδοξίας για το μέλλον».

Τι ήταν αυτό που σας έδωσε το ερέθισμα ή την έμπνευση αν θέλετε, να γράψετε 
αυτό το βιβλίο;
Η αφορμή ήταν το ότι οι Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Οξφόρδης μου ζήτησαν να γράψω 
το βιβλίο αυτό. Αιτία όμως ήταν η κρίση. Η συγγραφή του βιβλίου αυτού υπήρξε ο τρόπος 
μου  να κατανοήσω πως η Ελλάδα έφθασε εδώ.

Πόσο καιρό χρειαστήκατε για την συγγραφή του και αν τα γεγονότα που στο μεταξύ 
μεσολάβησαν στη χώρα μας, σας επηρέασαν και με ποιο τρόπο;
Η συγγραφή μου πήρε 2 περίπου χρόνια και παρότι το βιβλίο ασχολείται με την κρίση, δεν 



περιορίζεται σε αυτήν. Από την άποψη αυτή, τα γεγονότα που μεσολάβησαν δεν είχαν 
μεγάλη βαρύτητα, αν και προσπάθησα να περιλάβω στο βιβλίο και τις πλέον πρόσφατες 
εξελίξεις. Στη τελευταία του έκδοση, το βιβλίο φθάνει ως τον Μάρτιο της φετινής χρονιάς.

Το βιβλίο πηγαίνει πολύ καλά, ήδη κυκλοφορεί η 3η ενημερωμένη έκδοση, γεγονός 
που αποδεικνύει πως ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει για την ιστορία και τις 
κατακτήσεις μας. Πώς εξηγείτε το ενδιαφέρον αυτό των πολιτών να μάθουν για τις 
«καταστροφές και τους θριάμβους»;
Δεν περίμενα μια τόσο θερμή υποδοχή και όπως είναι φυσικό με χαροποίησε ιδιαίτερα. 
Αναρωτήθηκα πολλές φορές ποιο ακριβώς νεύρο είχε αγγίξει το βιβλίο και επεδίωξα να 
μάθω περισσότερα, συζητώντας με πολλούς αναγνώστες που με προσέγγισαν. Τρία είναι 
τα σημεία που προέκυψαν από τις συζητήσεις αυτές.
Το πρώτο ήταν η αίσθηση πως οι Καταστροφές και Θρίαμβοι κόμιζαν μια ερμηνεία της 
ελληνικής ιστορίας που διέφερε ριζικά από αυτήν που οι περισσότεροι γνώριζαν ως τότε. 
Παρά την πρωτοτυπία της όμως, φαίνεται πως συγχρόνως ανταποκρινόταν σε μια 
διαίσθηση που αναζητούσε την έκφρασή της.
Το δεύτερο σημείο αφορούσε πτυχές της ερμηνείας αυτής και πιο συγκεκριμένα την 
απόρριψη τόσο της περιρρέουσας καταστροφολογίας και μιζέριας που χαρακτηρίζει τον 
δημόσιο διάλογο μετά το 2010 (αλλά στην πραγματικότητα από πολύ πιο πριν) όσο και 
των υπερφίαλων πατριωτικών μεγαλοστομιών που κυριαρχούσαν στα ΜΜΕ. Παράλληλα, η
ερμηνεία αυτή προέκρινε ορισμένα σημαντικά ιστορικά επιτεύγματα της χώρας που 
παρέμεναν λίγο-πολύ άγνωστα στο ευρύ κοινό, καθώς ξέφευγαν από την γνωστή και 
επαναλαμβανόμενη επωδό  του αρχαίου μας κλέους.
Τέλος, πολλοί ήταν εκείνοι που υπογράμμισαν τον απλό και εύληπτο τρόπο γραφής του 
βιβλίου που κάλυπτε ένα σημαντικό κενό ανάμεσα σε μια συχνά πομπώδη και δυσνόητη 
ακαδημαϊκή γραφή και έναν διαδεδομένο φτωχό καθημερινό λόγο.

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στο βιβλίο σας υπάρχει – όπως αναφέρετε- «σπόρος 
ελπίδας» δηλαδή η αισιοδοξία πως η κατάσταση θα βελτιωθεί. Από τον καιρό που 
συγγράψατε το βιβλίο έχουν μεσολαβήσει πολλά ζητήματα όπως το προσφυγικό, το
δημοψήφισμα, η διαπραγμάτευση, η αξιολόγηση της χώρας μας κ.ά. Εξακολουθείτε 
ακόμη και σήμερα να έχετε αυτήν την αισιοδοξία που αναφέρεται και στο βιβλίο σας,
και κατά την γνώμη σας πάμε προς το καλύτερο ή το χειρότερο;
Στο βαθμό που υπάρχει σπόρος ελπίδας αυτός δεν προκύπτει από την ικανότητα του να 
προβλέψω το μέλλον, που είναι ανύπαρκτη, αλλά από την ανάγνωση του παρελθόντος 
που δείχνει πως η χώρα μας κατάφερε να ξεφύγει επανειλημμένα από αντίστοιχες 
καταστροφές με τη σημερινή. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια πως το παρελθόν θα 
επαναλαμβάνεται εσαεί στο μέλλον. Από τις πρόσφατες εξελίξεις, πολλές είναι αυτές που 
δημιουργούν απαισιοδοξία.  Το μεγαλύτερο θετικό είναι, όμως, πως η χώρα απέφυγε την 
κατάρρευση το καλοκαίρι που μας πέρασε, μια εξέλιξη που θεωρώ πως είναι κομβική.
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